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Os professores da Escola Secundária de Sacavém, subscritores deste documento, 

reconhecendo a importância de sistemas de avaliação que permitam detectar falhas, 

melhorar as práticas e aumentar a eficiência dos organismos, vêm propor ao 

Conselho Pedagógico, à Comissão de Coordenação da Avaliação ao Conselho 

Executivo e ao Ministério da Educação a revogação do actual processo de avaliação 

do desempenho e do Estatuto da Carreira Docente nos seguintes termos e 

fundamentos: 

1. O modelo de avaliação do desempenho docente aprovado pelo Decreto-

Regulamentar 2/2008 não está orientado para a qualificação do serviço 

docente, como uma das vertentes fundamentais para a melhoria da qualidade 

da Educação, enquanto serviço público; 

2. O actual modelo de avaliação afigura-se-nos apenas com os objectivos de 

institucionalizar uma cadeia hierárquica dentro das escolas e dificultar ou, 

mesmo, impedir a progressão dos professores na sua carreira; 

3. A “hierarquização” da carreira, em professor e professor titular, instituída pelo 

Decreto-Lei nº 15/2007 com a qual estamos em profundo desacordo não radica 

numa efectiva especialização de funções conforme pressuporia o nº2 do art.º 

34º do Decreto-Lei nº 15/2007. A este propósito, questionamos então, o 

exercício das funções de Director de Turma por professores não titulares dado 

o “ … âmbito da coordenação e da supervisão pedagógica… com repercussão no 

trabalho colectivo dos docentes… para a promoção do sucesso educativo, a 

prevenção do abandono escolar e a melhoria da qualidade das aprendizagens” 

(preâmbulo do Decreto-Lei nº 200/2007 – 1º Concurso a Professor Titular). 

Considerando a “sua natureza, âmbito e grau de responsabilidade” (nº2 do 

art.º 34º, Decreto-Lei nº 15/2007) tal cargo deveria competir apenas aos 

professores titulares o que, estranhamente, não acontece nem está previsto 

acontecer. Esta “hierarquização” em professor e professor titular traduziu-se 

desde logo, e ainda com 1º concurso a professores titulares, num processo 
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arbitrário, inconsequente e iníquo, limitando direitos como o livre acesso, as 

legítimas expectativas de carreira, a equidade e a justiça:  

A) Discriminou um conjunto vastíssimo de professores, também com longa e 
diversificada experiência impedindo-os, tão só, da possibilidade de 
concorrer, 

B) Discriminou docentes em situações que a Lei não permite discriminar, 

C) Assentando nos cargos exercidos nos últimos sete anos, introduziu um 

outro factor de arbitrariedade e injustiça ao anular, omitir e desvalorizar 

toda uma carreira profissional. Revelou, ainda, o desconhecimento dos 

regimentos internos (que, em diversas circunstâncias, previam a 

rotatividade no desempenho de cargos); o desconhecimento relativo às 

necessidades internas das escolas relacionadas com a indispensável 

optimização anual dos recursos humanos (nomeadamente, com a feitura de 

horários e distribuição de serviço); desconhecimento ao pontuar para 

efeitos de classificação determinadas funções e omitir outras, também elas, 

importantes na gestão escolar; desconhecimento ao intitular funções que, 

em escolas diferentes exercidas sob nomes diferentes foram pontuadas 

diferenciadamente ainda que o conteúdo funcional fosse o mesmo (até 

dentro da mesma escola e consoante os anos lectivos as designações 

sofreram alterações);  

D) Subverte os seus próprios princípios de pretender, como refere o 

preâmbulo do Decreto-Lei nº 200/2007, um corpo de professores 

“altamente qualificado, com mais experiência, mais formação e mais 

autoridade”, ao fomentar na mesma escola (entre outros) que professores 

com maior pontuação tivessem ficado de fora, outros chegassem a titulares 

com pontuação muito inferior e, outros ainda, o pudessem ser sem 

obtenção da pontuação mínima… deduzam-se, agora, as iniquidades de 

escola para escola; submerge ainda o seu próprio postulado quando o 

exercício dos cargos que elenca (sujeitos a pontuação) não foi submetido a 
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qualquer tipo de avaliação (dele não decorrendo, com rigor, qualquer 

pressuposto de qualificação/ qualidade/excelência ou autoridade) 

E) Este processo é tão mais imerecido se lembrarmos que a “reintegração” na 

nova carreira e escalões se processou ainda com base no “congelamento da 

progressão nas carreiras e do próprio tempo de serviço” penalizando todos 

os docentes e duplamente muitos deles. Não deixa, ainda, de ser duvidosa, 

a intenção com que reiterada e publicamente foi repetido, por altos 

responsáveis governamentais, de que os professores não eram sujeitos a 

qualquer avaliação, quando o anterior Estatuto da Carreira Docente (e 

respectiva avaliação do desempenho) – DL 1/98 foi, exactamente, da 

responsabilidade de um governo ao qual pertencia sua Exª o Sr. Primeiro 

Ministro, José Sócrates. Mais: surpreende que esta equipa governamental 

que tanto mistificou a necessidade imperiosa de sistemas de avaliação 

exigentes, rigorosos e promotores do mérito tenha impelido a que os 

docentes não tivessem sido sujeitos a qualquer tipo de avaliação, 

exactamente e apenas, em período do seu mandato. 

4. O actual modelo de avaliação evidencia uma desconsideração pela Escola e 

pelos seus recursos humanos bem como aparenta desconhecer a logística 

associada à organização do trabalho e funcionamento das actividades e à 

gestão dos tempos/ espaços. Para já, recentrou as preocupações da Escola na 

avaliação dos professores como se este fosse o problema central da Escola. 

Recorde-se que os docentes portugueses são licenciados em cursos/ 

Universidades reconhecidos e aprovados pelo Ministério da Educação (M.E.), 

são sujeitos a modalidades de estágios profissionais igualmente reconhecidos 

por esta mesma entidade. Em nenhuma outra profissão (quanto mais não fosse 

pela inoperacionalidade e elevados custos face aos benefícios, se e porventura, 

obtidos) se sujeitam os respectivos profissionais a uma avaliação de “eternos 

estagiários”. Se, de boa-fé, crer-se-ia nas opções de investimento do Estado e 

consequente despesa pública (como é hoje costume mencionar) na formação 
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superior, morosa (até aqui) e mais ou menos onerosa, destes quadros 

qualificados científico - técnico e pedagogicamente; 

5. Se o actual Estatuto (DL 15/2007) introduzira já uma aberrante situação (para 

além da divisão da Carreira) traduzida na desadequação entre espaços – 

tempos e funções, lesiva de um rigoroso e responsável exercício das mesmas 

exequível no horário de trabalho; a metodologia prevista na avaliação do 

desempenho enforma, desde logo, de ausência de tempos para ser realizada – 

avaliar e ser avaliado com rigor, equidade e justiça consome, pelo menos e para 

já, um recurso finito: o tempo. Não se pretendendo prejudicar alunos nem 

explorar o trabalho (de 35 horas semanais) de profissionais, onde se vai 

procurar esse tempo? Às horas lectivas? – Não! Às horas não lectivas de 

estabelecimento (apoios, substituições, salas de estudo, projectos, …)? – Não! 

Então, depreender-se-á que será retirada ao tempo da componente não lectiva 

de trabalho individual, cerca de 8 horas, (ou seja: à preparação de aulas, 

preparação de instrumentos/materiais de trabalho para os alunos, concepção/ 

realização e classificação de avaliações escritas dos discentes, ponderação das 

aprendizagens individuais,... e no também previsto no nº 2 do art.º 82 do DL 

15/2007 – mas impraticável - que acrescenta a: “elaboração de estudos e 

trabalhos de investigação de natureza pedagógica ou científico-pedagógica ”? 

Acreditando que esta última componente do trabalho do professor é 

considerada, igualmente pelo M.E., imprescindível para o exercício de uma 

prática lectiva adequada e consolidada em termos “ científicos e pedagógicos” 

que vise “a melhoria dos resultados escolares dos alunos e da qualidade das 

aprendizagens” (consubstanciado, nomeadamente, nos DL 15/2007 e Decreto 

Regulamentar nº 2/2008), continuamos a questionar o Tempo para a realização 

dos procedimentos preconizados na legislação em vigor na prossecução deste 

modelo, altamente burocratizado, consumidor de tempo, de espaço e de 

recursos humanos e materiais. Se a dúvida persiste, ela é tão mais premente 

quanto todas as reuniões ordinárias a que os docentes estão, habitualmente, 
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obrigados (Conselhos de Turma, de Directores de Turma, de grupos 

Disciplinares, de Departamentos, de Encarregados de Educação, de 

Projectos,…) se processam, efectivamente,  para além das 35 horas semanais 

de trabalho (que, não sendo demais lembrar, exigem ainda dos docentes 

tempos de preparação, realização mas também trabalho, e nomeadamente 

burocrático, a posteriori…) Estará, para mais, o M.E. disposto a pagar todo este 

trabalho extraordinário e mais o resultante da aplicação de um modelo de 

avaliação impensável em termos de eficácia?; 

6. A questão do Tempo aliada às muitas reuniões, ao excesso de burocracia, à 

sustentação de muitas discussões sem conclusão, de muitas dúvidas sem 

resposta, de muitos enquadramentos sem paralelismos, de muitas hipóteses 

sem validação, de muitas injustiças sem fim, de muitas diferenciações sem 

comparação, de muitas especificidades sem controle, de muitas “grelhas” a que 

se resolveu chamar pomposamente “evidências” (disto, daquilo, daqueloutro e 

do nada) tem, evidentemente, enormes repercussões no trabalho a realizar 

com e para os alunos. O desgaste, o cansaço, o stress, a angústia, a 

impaciência, o desnorte associados a sentimentos de descaracterização do 

trabalho, de humilhação no exercício da profissão, de desvalorização da 

competência científica - técnica e didáctica de cada um, de ineficácia e de 

impotência, dificilmente se poderão traduzir num trabalho profissional de 

qualidade, de rigor e de exigência. As primeiras consequências sentem-nas os 

professores mas esta escola não será a Escola que melhor servirá as 

aprendizagens, o saber e o conhecimento dos alunos e da sociedade do futuro; 

7. Não é de somenos importância o facto de toda a burocracia implícita a este 

processo se traduzir numa imensidão inqualificável de papel e recursos 

materiais que, no mínimo, constitui um atentado à sustentabilidade económica 

e ambiental; 
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8. Não foi observado o disposto nos artigos 6º e 7º do DL 15/2008 (direito à 

formação e informação e ao apoio técnico, material e documental) dos 

docentes, bem como o disposto nº2 do art.º11 do DR 2/2008 ( “… direito a que 

lhe sejam garantidos os meios e condições necessários ao seu desempenho em 

harmonia com os objectivos que tenha acordado ” – que não existem 

simplesmente ( e anteriormente a quaisquer “objectivos acordados”) ou teriam 

os docentes o cumprimento integral, como em qualquer outra profissão,  do 

seu horário de trabalho no estabelecimento …). Não foi, também, observado o 

disposto no nº4 do mesmo artigo e decreto regulamentar – “É garantido ao 

docente o conhecimento dos objectivos, fundamentos, conteúdo e 

funcionamento do sistema de avaliação do desempenho”. Acrescente-se a este 

propósito que o conhecimento, nomeadamente, da legislação que enquadra o 

exercício da profissão e de legislação complementar, radica no tempo e 

curiosidade pessoais dos professores individualmente. Preocupou-se apenas o 

M.E. (?) em, por atacado, nos meses de Junho/ Julho do corrente ano, 

promover “acções de formação” – gratuitas estas - para avaliadores (e nem 

todos), cuja eficácia é questionável e constando, algumas delas, entre os 

docentes, como sendo “lavagens cerebrais” acerca das virtudes do processo 

associadas a uma ausência e/ ou sucessivas contradições de respostas para as 

muitas dúvidas equacionadas. Já que falamos do direito à formação não 

deixaremos de lembrar a actuação dos responsáveis que legislam no sentido da 

obrigatoriedade (integrante do processo de avaliação) da frequência de 

“acções de formação contínua que incidam sobre conteúdos de natureza 

científico-didáctica com estreita ligação à matéria curricular que lecciona…” (nº 

5, do art. 45º do DL 15/2007). A este propósito a oferta é exígua e mesmo 

inexistente em muitas áreas científicas, obrigando docentes a pagar a sua 

frequência em Instituições exógenas (e, ultimamente, até as dos centros de 

formação) durante fins-de-semana ou em horários pós-laborais e para além do 

seu horário de trabalho (o que também acontece, frequentemente, com as 

restantes acções de formação) – não é demais lembrar que o art. 82º, nº3, 
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alínea d) do DL 15/2007 refere como componente não lectiva a nível do 

estabelecimento exactamente o que se transcreve: “A participação, 

devidamente autorizada, em acções de formação contínua que incidam sobre 

conteúdos de natureza científico-didáctica com ligação à matéria curricular 

leccionada, bem como as relacionadas com as necessidades de funcionamento 

da escola definidas no respectivo projecto educativo ou plano de actividades…”;  

9. Pretensões de Eficácia, Rigor e de Justiça sem normativos claros, objectivos, 

inequívocos e exequíveis e descontextualizados das realidades, traduzem-se 

em inoperância, entropia e, evidentemente, gastos desnecessários. A maioria 

dos itens constantes das fichas de avaliação não são passíveis de serem 

universalizados. Alguns só se aplicam com um número reduzido de professores. 

Outros pelo seu grau de subjectividade, de difícil quando não impossível 

mensuração/ qualificação, de livre arbítrio e subjacentes a diferentes 

interpretações, opiniões e/ou correntes pedagógicas tornam impossível a 

fundamental objectividade da avaliação do desempenho e consequentemente 

a sua imparcialidade, rigor, equidade e justiça; 

10. O desenvolvimento dos procedimentos previstos no DR 2/2008 carece do 

cumprimento, entre outros, dos artigos 8º e 14º deste mesmo instrumento 

legal, uma vez que o Regulamento Interno, Projecto Educativo e/ ou Plano 

Anual de Actividades não se encontram aprovados por forma a enquadrar os 

seus princípios, objectivos, metodologias e prazos; 

11. A definição de prazos e calendarização de procedimentos sem instrumentos/ 

documentos definitivamente elaborados, sem referenciais da escola – 

nomeadamente para todos os anos e cursos, sem clarificação de indicadores e 

descritores, desconhecimento de qualquer ficha de avaliação do Presidente do 

Conselho Executivo… obstaculizam a definição de objectivos individuais (eles 
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próprios carecendo de explicitação quanto à sua natureza, definição, âmbito e 

procedimentos) 

12. Foi solicitada, pelo Departamento de Ciências Sociais e Humanas, à Presidente 

do Conselho Executivo, uma reunião de todos os docentes com a participação 

da Comissão de Coordenação da Avaliação, com o objectivo de discutir e 

esclarecer os professores relativamente a este processo de avaliação, para o 

qual não se sentem (avaliados e avaliadores) minimamente preparados. Até 

hoje a supracitada reunião não se realizou. 

13. Este modelo de avaliação suscita leituras e interpretações tão difusas quanto 

distantes entre si e que nem o próprio M.E. consegue explicar devidamente; 

14. O próprio Conselho Científico da Avaliação dos Professores –CCAP- (criado “na 

dependência directa do membro do Governo responsável pela área da 

educação, …, com a missão de implementar e assegurar o acompanhamento e 

monitorização do novo regime de avaliação do desempenho do pessoal docente 

da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário” – art.º 134 do DL 

15/2007), nas suas recomendações critica aspectos centrais do modelo de 

avaliação do desempenho como a utilização feita pelas escolas dos 

instrumentos de registo, utilização dos resultados dos alunos, o abandono 

escolar ou a observação de aulas, como itens de avaliação; 

15. O Conselho das Escolas, também criado pelo M.E., levantou diversas questões 

relacionadas com este processo e por vezes de sentido diferente do CCAP. 

Ambas as estruturas aparentam, curiosamente, estar paradas e inoperantes. O 

M.E. criou, já recentemente, equipas (mais?) designadas em alguns meios de 

comunicação social de “Bombeiros da avaliação” que segundo declarações da 

srª Ministra ao Correio da Manhã seriam constituídas por grupos de peritos 

(em quê? e não o são também os que constituem as outras estruturas?). Se 
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com isto não pretende ridicularizar os professores, as escolas e as estruturas 

que ele próprio havia criado então, haveria que tirar algumas ilações que 

permitissem avaliar a ineficácia da Decisão. 

16. Os órgãos da Administração Pública devem actuar em obediência à lei e ao 

direito. Sendo dever do pessoal docente “Orientar o exercício das suas funções 

pelos princípios do rigor, da isenção, da justiça, e da equidade” (art.º 10º do DL 

15/2007), princípios que igualmente regulam a actuação da Administração 

Pública, revelam-se-nos incompreensíveis e potencialmente perversas, por um 

lado: o desconhecimento das regras, procedimentos, objectivos, actuação dos 

docentes e nomeadamente dos próprios avaliadores que se sentem 

angustiados e não abalizados para levar a cabo este processo e por outro lado: 

um conjunto de condicionalismos relacionados com disposições constantes 

deste processo de avaliação (e para as quais já muitos chamaram a atenção): 

A) O Código do Procedimento Administrativo (CPA) no seu art.º 44º prevê, 

explicitamente, casos de impedimento aplicável, no caso em apreço, ao 

facto dos resultados escolares dos alunos ter efeitos na avaliação dos 

docentes. Parece-nos claro que os docentes passam, com este modelo de 

avaliação dos seu desempenho, a ter interesse directo no procedimento 

avaliativo dos alunos. Se esta é uma questão legal é-o, a par do abandono 

escolar, também, uma questão ético-moral tanto mais que a aprendizagem 

dos alunos está dependente de um conjunto diversificado de factores 

exógenos ao professor e também, exógenos à própria escola; 

B) A existência de cotas para a avaliação continua a suscitar dúvidas quanto a 

situações de impedimento na matéria por interesse directo nos resultados 

da avaliação dos colegas; 

C) De acordo com o CPA, o art.º 45º adverte para o dever de comunicação de 

causa de impedimento e o 51º esclarece que a omissão do dever de 

comunicação constitui falta grave para efeitos disciplinares; 
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D) A delegação de competências estando prevista no CPA, a ele se deve 

subordinar. Todavia, vendo possivelmente o M.E. uma contrariedade aos 

seus intentos, decidiu com duvidosa legalidade introduzir no orçamento de 

estado uma possível forma de a superar. Mesmo assim: a) o Orçamento do 

Estado não está aprovado, b) não sendo intenção a alteração do CPA que 

passaria a vigorar a todos os níveis, o mecanismo encontrado procura 

atribuir a um decreto regulamentar o não cumprimento do estatuído em 

Lei hierarquicamente superior, c) procurando dar cobertura a todo um 

conjunto de actuações à data ilegais (?) introduz o mecanismo da 

retroactividade (até que ponto o pode fazer?) da sua solução abalando a 

confiança dos cidadãos e, neste caso, dos professores na sua actuação. 

17. Consideramos lamentável e revoltante que por simples determinação, sem 

qualquer fundamento, se desqualifique, despromova e desvalorize (em 

completa contradição com os objectivos de excelência a que se propõe o M.E.) 

o Saber Cientifíco-Técnico-Didáctico dos docentes. Como é possível que 

docentes com uma determinada formação científica e didáctica (nível de 

especialização superior) possam avaliar o “envolvimento e a qualidade 

científico-pedagógica” explícito no DL 15/2007 e DR 2/2008 de docentes com 

diferente formação científica e didáctica da sua? O mero artificialismo dos 

agrupamentos (que para efeitos de avaliação são uns, especificamente quatro e 

para todos os restantes efeitos são outros, muito mais diversificados e 

diferentes de escola para escola) não passa disso mesmo: um artificialismo que 

infelizmente não se traduz em ganhos de eficiência e não transfere por osmose 

a especificidade do conhecimento científico. Professores de Matemática a 

avaliar professores de Biologia, de Informática a avaliar de Físico-Química, de 

Geografia a avaliar de Contabilidade, de Filosofia a avaliar de História, de 

Educação Visual a avaliar de Ensino Especial, de Educação Física a avaliar de 

Educação Tecnológica, de Francês a avaliar de Alemão… O ridículo pode ser 

interminável… Não deixa de ser curioso que os coordenadores (“expoentes” da 

avaliação de todas as formações cientificas dos professores dos respectivos 
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departamentos, segundo o DR 2/2008) não sejam, para já, avaliados pelos 

inspectores, nos termos da legislação em vigor. Podem, inclusive, ter menos 

avaliados que os avaliadores em quem delegam funções de avaliação. Tudo isto 

é tão mais absurdo quando para ensinar/avaliar alunos seja (e bem) necessária 

uma Licenciatura específica numa determinada área do Conhecimento mas 

para avaliar o desempenho científico de professores não seja necessário, pelo 

menos, o mesmo nível de rigor. 

18. É evidente um clima de insatisfação, de intranquilidade, de contestação e de 

indignação. O desprezo pela função “Ensinar”, a desconfiança na competência 

do professor, a desvalorização do seu Saber Científico e Didáctico, o denegrir 

da sua imagem, o burocratizar o seu papel são para nós evidentes e 

sintomáticos da desconsideração com que a tutela vem tratando os 

professores. 

Assim, os signatários, renovam a proposta de que o Conselho Pedagógico, a Comissão 

de Coordenação da Avaliação e o Conselho Executivo da Escola Secundária de Sacavém 

suspendam todas as iniciativas a actividades relacionadas com o processo de avaliação 

em curso, certos que, desta forma, contribuem para a melhoria do trabalho dos 

docentes, das aprendizagens dos nossos alunos e da qualidade do serviço público de 

Educação 

Os signatários 
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